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Protokół nr XIV/2011 

z XIV sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
w dniu 26 września 2011 roku 

 

Obrady XIV sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyły się 26 września 

2011 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 

ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

Obrady otworzył Przewodniczący SWW Lech Dymarski, stwierdzając quorum 

na sali. Ustawowy skład Sejmiku stanowi 39 radnych. W obradach XIV sesji SWW wzięło 

udział 33 radnych według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz zaproszeni goście (lista obecności gości posiedzenia stanowi załącznik 

nr 2). 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski przywitał zebranych. Poinformował 

również, że XIV sesja SWW będzie próbnie transmitowana w Internecie. Ponadto w przerwie 

sesji zbierze się Komisja Statutowa. 

ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 
 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zaproponował omówienie pkt. 8. Podjęcie 

uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/45/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r w sprawie: 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2033, pkt. 9. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/46/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r w sprawie:  

budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 i pkt. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego po pkt. 16 porządku 

obrad. 

 

Sejmik przyjął jednogłośnie proponowany porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą. 
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PORZĄDEK OBRAD  
XIV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
  26 września 2011 r/godz.1200/.  
 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4.Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego komisji 

stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/30/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie 

przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami 

samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE 

BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2011.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V/60/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie 

przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami 

samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE 

BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2011.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które w 2011 roku 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane samorządowi  województwa .  

8. Przesunięty po pkt. 16 

9. Przesunięty po pkt. 16 

10. Przesunięty po pkt. 16 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę nr XLIX/734/10 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010r w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku 

dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w 

ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku.  

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez 

Województwo Wielkopolskie Powiatowi Średzkiemu i zawarcia w tej sprawie umowy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu 
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terytorialnego w 2011 roku.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 27 czerwca 2011r. nr VIII/140/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom  

samorządu terytorialnego w 2011r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 30 maja 2011r. nr VII/122/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom  

samorządu terytorialnego w 2011r.  

16.Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o: 

- przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze  2011 r.  

- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 

2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011  roku . 

- przebiegu wykonania planów finansowych jednostek  za I półrocze 2011 roku  

16A. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  IV/45/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r w 

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-

2022.   

16B.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  IV/46/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r w 

sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011.     

16C. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa 

Wielkopolskiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku 

położonym w Lesznie przy ul. Dworcowej 9. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, 

oddania w użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej  nr 

241(ulic) na terenie miasta Wągrowiec oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich- ulicy 

11 Listopada w m. Wągrowcu.  

20.Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla województwa wielkopolskiego 

na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019” za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 

grudnia 2010r.  

21. Sprawozdanie z realizacji „ Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019” za okres od 1 stycznia 

2009r. do 31 grudnia 2010r.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 



 5 

województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla czterech odcinków drogi krajowej nr 2 

o łącznej długości 26,37 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku 

niespecjalistycznym.  

23. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 5 

o łącznej długości 23,20 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku 

niespecjalistycznym.  

24. Podjęcie uchwały  w sprawie  określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 

11 o łącznej długości 24,02 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku 

niespecjalistycznym.  

25. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla jednego odcinka drogi krajowej nr 

25 o łącznej długości 3,63 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku 

niespecjalistycznym.  

26. Podjęcie uchwały  sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 92 o 

łącznej długości 23,26 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku 

niespecjalistycznym. 

27. Podjęcie uchwały  sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla dwóch odcinków autostrady A2 o 

łącznej długości 11,16 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku 

niespecjalistycznym.  

28.Informacja w sprawie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 

2010roku. 

29.Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa 

Wielkopolskiego-Przewozy Regionalne, Koleje Wielkopolskie.  

30.Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego-

informacja.  

31. Sprawozdanie z realizacji inwestycji melioracyjnych i robót konserwacyjno - 

eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowej w województwie wielkopolskim 

do 30.06.2011r.  

32. Podjęcie uchwały  w sprawie uzgodnienia granic pomorskich obwodów łowieckich nr 

315,316,317,318,319, których część powierzchni znajduje się na terenie województwa 
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wielkopolskiego.  

33.Sprawozdanie z realizacji Programu małej retencji wodnej w Województwie 

Wielkopolskim do końca 2010 roku.  

34. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy.  

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. 

36. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Specjalistycznemu 

Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży. 

37. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Kaliszu. 

38.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika 

Perzyny w Kaliszu.   

39.Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w II kwartale 2011r(sesje 

VI,VII,VIII).   

40. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu zmiany Statutu Województwa 

Wielkopolskiego. 

41. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . 

42.Interpelacje i zapytania radnych. 

43. Zamknięcie posiedzenia 

 

 

ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani: radna Karolina Duda i radny 

Killion Munyama . 
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Ad. 4. Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 

komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poinformował, że w wyniku ww. uchwały 

członkiem Komisji Statutowej ma zostać radny Franciszek Marszałek. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/191/11 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/30/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na 

przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy 

obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w ro ku 2011.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/192/11 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
 

Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V/60/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie 

przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy 

obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w ro ku 2011.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/193/11 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które w 

2011 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane samorządowi  województwa .  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/194/11 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 8. Punkt został przesunięty po pkt. 16 porządku obrad. 

 

Ad. 9. Punkt został przesunięty po pkt. 16 porządku obrad. 

 

Ad. 10. Punkt został przesunięty po pkt. 16 porządku obrad. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę nr XLIX/734/10 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010r  w sprawie gromadzenia na wydzielonym 

rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność 

określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/195/11 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Średzkiemu i zawarcia w tej sprawie 

umowy. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/196/11 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2011 roku.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/197/11 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011r. nr VIII/140/11 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej jednostkom  samorządu terytorialnego w 2011r. 

 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/198/11 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011r. nr VII/122/11 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej jednostkom  samorządu terytorialnego w 2011r.  

 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/199/11 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 16.Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o: 

- przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze  2011 r.  

- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 

lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011  roku . 

- przebiegu wykonania planów finansowych jednostek  za I półrocze 2011 roku  
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 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poinformował, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu 

Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2011 r. 

 Następnie pani Elżbieta Kuzdro – Lubińska, skarbnik Województwa Wielkopolskiego, 

przedstawiła prezentację omawiając następujące kwestie: 

- sytuację gospodarczą województwa wielkopolskiego na tle kraju, 

- sytuację gospodarczą regionu, 

- wnioski, 

- wykonanie budżetu za I półrocze, 

- wykonanie dochodów, 

- strukturę dochodów budżetu, 

- udziały we wpływach z podatków PIT i CIT za I półrocze 2011 r., 

- strukturę zrealizowanych udziałów z PIT i CIT, 

- dotacje celowe, 

- pozostałe dochody, 

- wykonanie wydatków budżetu, 

- strukturę zrealizowanych wydatków, 

- wydatki współfinansowane z funduszy UE, 

- wydatki współfinansowane z funduszy UE z podziałem na programy, 

- wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2011 r., 

- realizacja wydatków majątkowych na drogach wojewódzkich, 

- przedsięwzięcia wieloletnie o największym zaangażowaniu w ramach WRPO, 

- zadania inwestycyjne jednoroczne o największym zaangażowaniu, 

- transport i łączność, 

- wynik analizy wykonania budżetu za I półrocze 2011 r., 

- skutek zmian budżetu, 

- zadłużenie budżetu, 

- prognozy gospodarcze a WPF, 

- skutki zmian systemowych, 

- sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, 

- realizacja planów finansowych wybranych instytucji kultury za I półrocze 2011 r. 

 

 Radny Bogdan Trepiński odniósł się do kwestii umniejszenia dotacji dla Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie o ponad 1 mln zł. Zapytał o przyczynę ww. operacji. 
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Powiedział, że z wiadomości które posiada wie, iż remont tej instytucji przebiega prawidłowo i 

właściwie nie ma żadnych zagrożeń. Podkreślił, że „zdjęcie” ww. kwoty może spowodować  

perturbacje. Poza tym odniósł się do słów pani skarbnik, iż zachodzi uzasadniona obawa, że 

muzeum zamknie bieżący rok deficytem. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. 

 Pani Sławomira Piasecka, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, powiedziała, że 

wprawdzie na Sali jest obecna pani Agata Grenda, dyrektor Departamentu, ale to ona udzieli 

odpowiedzi, ponieważ sprawa dotyczy poprzedniego półrocza. Wyjaśniła, że Muzeum Początków 

Państwa Polskiego samo zwróciło się do Departamentu Kultury, zgłaszając wolę oddania tych 

pieniędzy. Zaznaczyła, że pieniądze te nie wiążą się z remontem lecz z przebudową muzeum. 

Zwróciła uwagę, że wymieniona jednostka ma wspólną siedzibę z liceum i w związku z tym 

pomiędzy starostwem, a muzeum toczą się rozmowy na temat wyodrębnienia odpowiednich 

części, w użytkowanie dla tych dwóch instytucji. Wspomniała o remoncie dachu muzeum z 

uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną. Zaznaczyła, że równolegle rozpoczął się projekt 

unijny, o który wcześniej starało się muzeum. W związku z nałożeniem się tych dwóch kwestii 

oraz uzgodnieniem planu wydzielenia osobnych części dla dwóch ww. instytucji muzeum 

oświadczyło, iż nie zdąży rozpocząć prac związanych z przebudową i odda pieniądze do 

dyspozycji budżetu w roku bieżącym. Ponadto pani dyrektor poinformowała, że kwestia straty 

jest monitorowana i zapewniła, że Departament będzie starał się nadzorować jednostkę w taki 

sposób, by takowa nie wystąpiła. Podkreśliła, że inwestycja jest dość trudna. 

 Radny Stefan Mikołajczak powiedział, że kwestia wydatkowania środków za I półrocze 

to statystyka, ale można w tym zauważyć również pewnego rodzaju strategię. Odniósł się także 

do sprawy wydatków majątkowych. W tym kontekście zapytał czy którakolwiek z inwestycji jest 

zagrożona, np. budowa obwodnicy Wągrowca. 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak powiedział, że 

wymieniona przez radnego inwestycja, jedna z największych, jest zagrożona. Poinformował, że 

prowadzone są rozmowy i że w skrajnym przypadku, być może dojdzie do rozwiązania umowy z 

wykonawcą. Wicemarszałek zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie chciałby tego przesądzać. 

Powiedział, że występuje terminowe opóźnienie i zapewnił, że stosowane będą wszystkie 

konsekwencje wynikające z umowy. 

 

Sejmik przyjął ww. informację. 
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Ad. 16A. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  IV/45/11 SWW z dn. 21 lutego 

2011r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 

lata 2011-2022.   

 

 Pani Elżbieta Kuzdro – Lubińska, wyjaśniła, że w uchwale należy zmienić zapis 

daty 2011 – 2022. Wynika to z faktu, iż kredyty rozłożyły się nie na 10 lat lecz na 20 i w 

skutek tego WPF rozciągnęła się do roku 2033. Nowa nazwa uchwały: Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne”. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/200/11 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 16B. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  IV/46/11 SWW z dn. 21 lutego 

2011r w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011.   

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/201/11 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

   

Ad.16C. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/202/11 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w 

budynku położonym w Lesznie przy ul. Dworcowej 9. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/203/11 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, 

wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/204/11 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 241(ulic) na terenie miasta Wągrowiec oraz zaliczenia do kategorii dróg 

wojewódzkich- ulicy 11 Listopada w m. Wągrowcu.  

 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/205/11 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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Ad. 20. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019” za okres od 1 

stycznia 2008r. do 31 grudnia 2010r.  

 

 Przedstawiciel firmy Arcadis przedstawił skrótową prezentację. Zwrócił uwagę na: 

- zawartość raportu, 

- liczbę przedsięwzięć planowanych i wykonanych w latach 2008 – 2010, 

- koszty poniesione w stosunku do planowanych w latach 2008 – 2010. 

 

Sejmik przyjął ww. raport. 

 

Ad. 21. Sprawozdanie z realizacji „ Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019” za okres od 1 

stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r.  

 

 Pani Daria Kasperkowiak, przedstawicielka firmy Codex, przedstawiła skrótową 

prezentację. Omówiła następujące kwestie: 

- podstawę prawną, 

- źródło informacji, 

- zakres sprawozdania, 

- stanu gospodarki odpadami, 

- instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, 

- składowisk, 

- realizacji zadań, 

- budowy. 

 

Sejmik przyjął ww. sprawozdanie. 
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Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla czterech odcinków 

drogi krajowej nr 2 o łącznej długości 26,37 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu 

w języku niespecjalistycznym.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/206/11 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla pięciu odcinków drogi 

krajowej nr 5 o łącznej długości 23,20 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu w 

języku niespecjalistycznym.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/207/11 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 24. Podjęcie uchwały  w sprawie  określenia „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla pięciu odcinków drogi 

krajowej nr 11 o łącznej długości 24,02 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu w 

języku niespecjalistycznym.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/208/11 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla jednego odcinka drogi 

krajowej nr 25 o łącznej długości 3,63 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu w 

języku niespecjalistycznym.  
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Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/209/11 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

Ad. 26. Podjęcie uchwały  sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla pięciu odcinków drogi 

krajowej nr 92 o łącznej długości 23,26 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu w 

języku niespecjalistycznym. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/210/11 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. 27. Podjęcie uchwały  sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla dwóch odcinków 

autostrady A2 o łącznej długości 11,16 km „ oraz przyjęcia streszczenia Programu w 

języku niespecjalistycznym.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/211/11 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad. 28. Informacja w sprawie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego w 2010roku. 

 

Sejmik przyjął ww. informację. 

 

Ad. 29.Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa 

Wielkopolskiego-Przewozy Regionalne, Koleje Wielkopolskie.  

 

Sejmik przyjął ww. informację. 
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Ad. 30. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa 

Wielkopolskiego-informacja.  

 

Sejmik przyjął ww. raport. 

 

 

Ad. 31. Sprawozdanie z realizacji inwestycji melioracyjnych i robót konserwacyjno - 

eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowej w województwie 

wielkopolskim do 30.06.2011r.  

 

Sejmik przyjął ww. sprawozdanie. 

 

 

Ad. 32. Podjęcie uchwały  w sprawie uzgodnienia granic pomorskich obwodów 

łowieckich nr 315,316,317,318,319, których część powierzchni znajduje się na terenie 

województwa wielkopolskiego.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/212/11 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 

Ad. 33. Sprawozdanie z realizacji Programu małej retencji wodnej w Województwie 

Wielkopolskim do końca 2010 roku.  

 

Sejmik przyjął ww. sprawozdanie. 

 

Ad. 34. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/213/11 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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Ad. 35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum 

Onkologii w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/214/11 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad. 36. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu 

Specjalistycznemu Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego 

w Chodzieży. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/215/11 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad. 37. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu w 

Kaliszu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Uchwała Nr XIV/216/11 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

 

Ad. 38. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.   

 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/217/11 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 



 19 

 

Ad. 39. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w II kwartale 

2011r(sesje VI,VII,VIII).  

 

 

Sejmik przyjął ww. sprawozdanie przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił 30 min. przerwę. 

 Po upływie 30 min. Przewodniczący SWW wznowił obrady. 

 

 

Ad. 40. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu zmiany Statutu Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/218/11 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

 

Ad. 41. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku . 

 

Sejmik przyjął ww. sprawozdanie. 

 

Ad. 42. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

a) Jan Mosiński 

 Radny złożył pisemną interpelację dotyczącą trybu rozwiązania umowy o pracę z 

Dyrektorem Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu oraz powołania na p.o. dyrektora tej 

jednostki Pana Wojciecha Grzelaka, a także sytuacji w Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu 

(interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji, zapytań i wniosków 

radnych) 
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b) Marek Sowa 

 Radny złożył pisemną interpelację w sprawie rozliczenia środków wydatkowanych     

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013        

na Działanie 5.3 (interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji, 

zapytań i wniosków radnych). 

c) Zbigniew Ajchler 

1. Radny złożył pisemne interpelacje: 

- w sprawie udzielenia wyjaśnień kwestii zawartych w piśmie – anonimie dotyczącym 

funkcjonowania WODR, które radny otrzymał jako Prezes Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Lubosinie Gm. Pniewy (interpelacja stanowi załącznik do niniejszego 

zestawienia interpelacji, zapytań i wniosków radnych) , 

- w sprawie ujęcia w planie budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok budowy 

chodnika przy drodze wojewódzkiej 307 Poznań – Bukowiec we wsi Porażyn na długości 

160 m (interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji, zapytań i 

wniosków radnych), 

- w sprawie wycinki samosiewów krzewów przy drodze wojewódzkiej 150 Chojno – 

Sieraków (interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji, zapytań i 

wniosków radnych) , 

- w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 

modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 140 na odcinku Wronki – Jasionna wraz 

z chodnikami (interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji, 

zapytań i wniosków radnych), 

- w sprawie możliwości pomocy samorządowi powiatu międzychodzkiego w kwestii 

budowy nowoczesnego oddziału ginekologiczno – położniczego w szpitalu powiatowym 

w Międzychodzie ( interpelację w tej sprawie radny przekazał bezpośrednio marszałkowi 

województwa). 

 

 Do powyższych interpelacji odniósł się Wicemarszałek Województwa 
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Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Podkreślił, że wszelkie inwestycje drogowe są 

realizowane w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową, która została przyjęta przez SWW. 

Budowa chodników jest z kolei realizowana w oparciu o program budowy chodników – 

“Bezpieczna droga do szkoły”. Podkreślił, że samorząd województwa nie prowadzi innych 

inwestycji. Wyjaśnił, że wszelkie oszczędności, które powstają w wyniku przetargów są 

przeznaczane na realizację kolejnych inwestycji z listy, o czym na bieżąco informowana jest 

zarówno Komisja Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej jak 

też Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Zwrócił 

uwagę, że zbieranie dodatkowych tytułów od zainteresowanych mija się z celem. W skutek 

tego takim działaniem powinna być objęta cała Wielkopolska, a WPF i program budowy 

chodników powinny zostać zmienione. 

2. Radny poinformował, że Klub SLD rozważał kwestię wniesienia pod obrady Sejmiku 

sprawy potencjalnego zwolnienia od opłat za przejazd autostradą A2 w ramach aglomeracji 

poznańskiej, na wzór aglomeracji wrocławskiej. Poinformował, że sprawa ta była 

przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury 

Technicznej. Zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego  o zajęcie stanowiska 

w tej kwestii na kolejnej sesji SWW. Zapytał czy Wielkopolanie mają uzasadnione prawo 

domagania się zwolnienia z opłat za przejazd samochodów osobowych na autostradzie A2, w 

zakresie aglomeracji poznańskiej od węzła Buk do węzła Kleszczewo, względem decyzji 

Rady Ministrów podjętej dla aglomeracji Wrocławia, dotyczącej autostrady A6. Poprosił o 

przygotowanie materiału na ten temat, na kolejną sesję SWW. 

3. Radny odniósł się do debaty na temat wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Wyjaśnił, że 

Klub SLD postanowił nie podejmować dyskusji w tym temacie. Powiedział, że radni – 

członkowie Klubu SLD życzyliby sobie przedstawienia informacji na temat zagrożonych 

inwestycji. 

4. Radny nawiązał do doniesień prasowych na temat zaoszczędzonych w przetargach 150 mln 

zł, z tytułu kursu euro. Zapytał czy część z ww. kwoty jest lub będzie zaplanowana na 

wykonanie zadań inwestycyjnych we Wronkach na ul. Myśliwskiej i na protestowanej drodze 

jeżeli chodzi o Jasionną. 

5. Radny poinformował o problemach z skorzystaniem z systemu e-radni  podczas obrad 

Sejmiku. 
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d) Andrzej Mrozi ński 

  Radny przedstawił wniosek Klubu SLD w sprawie pomocy dla osób poszkodowanych 

przez huragan i gradobicie w dniu 5 września br. (wniosek stanowi załącznik do niniejszego 

zestawienia interpelacji, zapytań i wniosków radnych). 

Do ww. wniosku Klubu SLD odniósł się Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Marek Woźniak. Powiedział, że w niektórych gminach straty są kolosalne. Zaznaczył 

również, że Zarząd rozumie ten stan. Poprosił o powściągnięcie się od licytacji jeżeli chodzi o 

pomoc Sejmiku. Przyznał, że dotychczasową pomoc rządu należy ocenić bardzo wysoko. 

Podkreślił, że może ona w znacznym stopniu zrekompensować poszkodowanym straty, na 

tyle, na ile spełnione zostaną prawne wymagania w tym zakresie. Powiedział także o kwestii 

opóźnień występujących pomiędzy decyzją rządową, a realizacją i wskazał na działalność 

służb gminnych oraz presję ze strony rządu jak i potrzebujących. Wspomniał również o 

wymaganych, określonych procedurach, które są warunkiem otrzymania pieniędzy. 

Poinformował, że podczas konwentu proponował, by w przyszłym miesiącu zaprosić 

Wojewodę i zapytać o realizację procesu wypłat, a także miarę pomocy i spełnienia potrzeb. 

Podniósł także kwestię ubezpieczeń. Powiedział, że możliwa jest pomoc gminom, których 

sytuacja materialna nie pozwoli w pełni odbudować strat w majątku publicznym. Odnosząc 

się do doświadczeń z lat poprzednich, zwrócił uwagę na konieczność rozwagi w tym 

względzie, ponieważ zdarzało się, że gminy zgłaszały znacznie większe potrzeby niż straty, 

które poniosły. Podkreślił, że sytuacja budżetowa SWW nie jest odmienna od sytuacji 

budżetowej gmin. Powiedział, że Sejmik może rozważyć kwestię wsparcia tych gmin, których 

sytuacja jest rzeczywiście trudna i które nie uzyskają wsparcia z innego źródła. Poza tym 

poinformował o dyskusji Zarządu, która miała miejsca zaraz po ww. wydarzeniach. 

Powiedział, że z podobnym wnioskiem występował również Klub PSL. Zapewnił, że Zarząd 

dysponuje specjalnym funduszem na tego typu nadzwyczajne okoliczności. Podkreślił, że 

Zarząd nie wyklucza możliwości udzielenia pomocy potrzebującym gminom ale musi to być 

przedyskutowane ze służbami Wojewody. Stwierdził, że kolejna sesja SWW będzie 

odpowiednim czasem na wysłuchanie informacji Wojewody i ewentualne podjęcie działań 

skierowanych do gmin. 

Radny Zbigniew Ajchler odniósł się do wypowiedzi telewizyjnej Premiera Donalda 
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Tuska w sprawie trąby powietrznej, która zniszczyła dobytek mieszkańców podwarszawskich 

okolic. Podkreślił, że premier stwierdził jednoznacznie, iż bez względu na to, czy dotyczy to 

ludzi, którzy mieli ubezpieczenia czy tych, którzy takowych nie mieli, nastąpi częściowa 

rekompensata. Wskazał na poszkodowanych sadowników. Stwierdził, że skoro powiedział to 

premier, to muszą istnieć jakieś uwarunkowania. 

e) Jan Grzesiek 

 

 Radny złożył pisemne interpelacje: 

- w sprawie uporządkowania terenu przy torowisku należącym do spółki Przewozy 

Regionalne w miejscowości Golina k/ Jarocina. 

- w sprawie przedstawienia sytuacji finansowej Lokalnych Grup Działania 

funkcjonujących na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawienia 

informacji o wielkości przyznanych środków z SWW i ich wykorzystaniu. 

(interpelacje stanowią załączniki do niniejszego zestawienia interpelacji, zapytań i 

wniosków radnych) 

 

f) Waldemar Witkowski 
 
 
 Radny powiedział, że uczestniczył w debacie przedsiębiorców, podczas której 

intensywnie dyskutowana była, w obecności kierownictwa Międzynarodowych Targów 

Poznańskich, kwestia przyszłości MTP. Zapytał, czy wiadomo coś na temat decyzji Ministra 

Skarbu w sprawie przekazania 20% (lub innej wielkości) udziałów Samorządowi 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Dodatkowo w dniu sesji interpelację na piśmie złożyła radna 
 
Tatiana Sokołowska 
 

− w sprawie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 
 

Interpelacja pisemna stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji, zapytań i 



 24 

wniosków. 
 
 Do interpelacji radnej Tatiany Sokołowskiej odniósł się Przewodniczący SWW Lech 

Dymarski. Powiedział, że podpisuje się pod tą interpelacją. Powiadomił czego dotyczy 

zgłoszony przez radną problem. Poinformował, że także do niego zwracali się w tej sprawie 

mieszkańcy dzielnicy Stare Winogrady i że pytał o tę sprawę pracownika Urzędu. Wyjaśnił, 

że zwiększający się ruch samochodów nauki jazdy w ww. dzielnicy wynika z faktu, iż 

WORD egzaminuje na tej trasie. Przewodniczący stwierdził, że jest to ze strony uczących    

nie w porządku, ponieważ prawa jazdy nie otrzymuje się za umiejętność poruszania się po 

jednej dzielnicy. Powiedział również o piśmie przewodniczącej rady osiedla, które stanowi 

załącznik do tej interpelacji. 

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak odniósł się do 

ww. interpelacji. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji jeden z dyrektorów WORD-ów 

wprowadził ograniczenie w postaci zakazu egzaminowania na jednym z głównych rond 

pewnego miasta. Wówczas, jeden z radnych doniósł do prokuratury na bezprawne działanie 

tegoż dyrektora. W związku z tym także Wicemarszałek,  w ramach nadzoru, musiał 

tłumaczyć się prokuratorowi z tych działań. Powiedział, że Zarząd zastanowi się nad tą 

kwestią ale jednocześnie poinformował, że nie ma mechanizmów uniemożliwiających 

egzaminowanie w określonej części miasta. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął  XIV sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Protokołowała 

Anna Judek 
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